
 أنواع وأسس التصميم للمرشحات
 : مرشحاتالغرض من ال

المرشىح  علىى سىطحالتصاق المواد العالقة الموجودة فى المياه المروقة على سطح حبيبات الرمل الموجودة 
بسبب المواد المروبىة فىى حالىة اسىتهدام ا ا وبالتىالى ترسىيب ا حيى  تتةىون طبقىة  سميىة علىى سىطح الرمىال مىن 

و ذه الطبقة  ى المسئوله عن حجز المواد العالقىة  المواد العالقة الدقيقةا وما يحتمل وجوده من ةائنات حية دقيقة
 . يتم دهول المرشح الهدمة إال بعد تةوين  ذه الطبقةوالغروية سواء ةانت عضوية أو غير عضوية  لذا ال

 Slow Sand Filters                  مرشحات الرمل البطيئة - 1 
 : مرشحمةونات ال

 ) سوم ب طور الوال مون 029 - 09حوض من الخرسانة يحتوو  للوط طب وة مون حبيبوات الرمول بسوم  مون 
سووم (  09 – 9. ) وأسووهل ا طب ووة موون الوو لط بسووم (  2299  – 021 ) مووم وملاموول انت ووام(  92.0 – 9220

سم، ويوجد تحت ال لط ن ام لصرف الميواه المرشوحة وتنوون إموا  009وارتهاع المياه اوق سطح الرمل تصل إلط 
 2 سم(  09-9. ) رتهاع حوالطإبلونات اخارية ذات اراغات أو مواسير أسمنتية أو بالستينية مث بة وب

 
) مون  اتور   منيوة سم نول 0بسم   البطئ يدوياً بنشط الطب ة اللليا من الرملويتم تن يف المرشح الرملط 

 2( سم  49الي ل سم  الرمل لن ) سم  49الط أن يصل سم  الرمل حوالط  ش ور(  8 – 0
 2من ا %  09وحد  لنار  وي يل  29يستخدم لترشيح المياه ذات اللنار  البسيطة والتط الت يد لن 

-   : أسس التصميم
 
 يوم/2م/.م 8 – 0: ملدل الترشيح - 
 – 4999متر مربو  للمحطوات الصوةير  ويصول اوط المحطوات النبور  إلوط  0999 – 099: مساحة الترشيح - 

 2متر مرب  0999
 2سم 029 – 89: سم  طب ة الرمل - 
 2سم 09 – 9.: سم  طب ة ال لط - 
 

مو  )االسومنتية المث بوة أو البالسوتي  المث بوة البلونات الهخارية ذات الهراغات أو المواسوير  :أسهل المرشح 
 (2ث/م 920مرالا  أال ت يد سرلة المياه داخل ا لن 

 (اوق سطح الرمل)متر  020 – 022 :أرتهاع المياه 
) سوم نول مون  0ويتم تن يف المرشح الرملط البطئ يدوياً بنشط الطب ة اللليا من الرمول بسوم   :اتر  الترشيح 

 2سم  49يصل سم  الرمل حوالط ش ور الط أن (  8 – 0
 2غير ضرور  وينتهط بضبط هدار الخروج يدوياً للتحنم اط الترشيح :من م الترشيح 

حبيبات قوية ومتجانسة ويحتو  للط نسوبة لاليوة مون النووارت  وخوالط مون الشووائل والطهلوة : مواصهات الرمل 
 2وغير هش

 2مم 92.0إلط  9220الم اس الهلال - 
 2 2299إلط  021ام ملامل االنت - 
 2 2200إلط  2200الث ل النولط - 
 %2.اإلذابة اط حامض ايدرونلوري  ال يتلد  - 
 2مم2قطر حبيبة الرمل ال يتلد  - 

 :مواصفات الزلط 
 2ينون نرو  الشنل قو  منت م اط النولية ن ط وخالط من الشوائل والطهلة -

  يهرد للط أربلة طب ات بطري ة األنبر أسهل واألصةر ينون أللط مم09مم ، .قطر الحبيبات يتراوح بين  -
 ويسوتبلد الموبطط وينوون  نتووااتأونسور اليوجد بال لط 2 األسود والبنط مراوض أما ال لط نرو  أبيض أو بيج  -

 2سم (  09 – 40) سم وينون بسم  من  9.الي ل لن  بالمرشح إرتهاع طب ة ال لط



 : تن يف المرشح
 0) نل من  بملدل مر  سم من الطب ة اللليا للرمل للد  اترات متتالية 0يدوياً لنشط يتم - 

يووتم  يوواد  طب ووة رموول بوونهس  سووم 49حتووط يصوول سووم  طب ووة الرموول الووط شوو ور (  8 –
 2سم (  029إلط  89) الم اس ليصبح سم  طب ة الرمل من 

د  استلماله بهرده أللط يتم غسيل طب ة الرمل التط ا يلت اط مانينات خاصة ويمنن إلا- 
 2مر  أخر   سطح المرشح

 : محطات الترشيح البطيئةتشةيل يجل مرالات اآلتط اط 

 .مطلوب تط ير بئر التوزيع من الطحالب الهضراء يوميا لما تسببه من مشاةل فى حالة وجود ىىىىىىىىىىىىىا .1
الهط الرئيسى والهطوط ) ضبط ميول هطوط صرف المياه من المرشح الزلطى للمرشح الرملى    .2

 .%(  3 – 2)يةون الميل فى إتجاه صرف المياه من ( الفرعية

إلستهدامه فى حالة  لهط الصرف الرئيسى من المرشح الزلطى للمرشح الرملى" 8تر ةيب محبس  .3
 .الغسيل للمرشح الزلطى 

إلمةانية " 4هرطوم  4لترةيب " 4ولد حديد  4ى ب ا عدد زلطلهط الغسيل للمرشح ال" 8بالونة عمل  .4
 .توزيع المياه على سطح المرشح الزلطى للغسيل األمثل للمرشح 

تدبير أحذية بسستيك وتعقيم ا لعدم مرور األفراد أثناء الغسيل باألحذية العادية على الوسط الترشيحى  .5
 .الزلطى

يتم إستهدام النافخ فى عملية الغسيل  لغسيل الوسط الزلطى ب نوافخ  واء ب االمحطات التى تم ترةي .6
وذلك بتشغيله فقط لعمل هلهلة بالوسط وبمجرد أن يتم توزيع المياه على مسطح المرشح 

النافخ فى  ذه المحطات  : ملحوظه) بالةامل يتم إيقاف النافخ وفتح محبس صرف مياه الغسيل 
للهلهلة فقط وليس لتعةير المياه على السطح لذلك يتم إيقاف النافخ بمجرد إنتظام المياه 

 (.بمسطح الوسط الترشيحى الجارى غسيله بأقل وقت ممةن دون اإلرتباط بمده زمنية 

 Rapid Sand Filters                    مرشحات الرمل السريلة - 2
 : ةمةونات الوحد

سم و تحت وا طب وة حاملوه مون الو لط  10إلط  09 حوض من الخرسانة يحتو  للط طب ة من الرمل بسم  من- 
سم وينوون أرتهواع الميواه اووق سوطح الوسوط الترشويح    09سم إلط  40مم بسم  من  49 - 2بم اس الال 

سم للط األقل ويوجد تحوت الو لط شوبنة مون المواسويرالمث بة المو لوة تو يلواً منت مواً  09للمرشح الي ل لن 
اط جمي  مسطح المرشح أو بالطات خرسانية مث بة يثبت للي ا اووانط مون البالسوتي  مو لوة تو يلواً منت مواً 

 (2ويل م ضرو  تن ية المياه بالماد  المروبة قبل دخول ا للمرشحات)بلو   Nأو   Mأو 
 الميواه المرشوحة  دخوول دقوائق ثوم .لمود  الت يود لون  ةسيل المرشح بتمرير وداو  ال ووااال واا ا ط ل تشةيل بالورتم ي- 

بلود  (لنوس إتجواه الميواه أثنواا الترشويح  للةسويل إتجواه ال وواا والميواه)  اوط إتجواه لنوس الترشويح م  إستمرار ال واا
وتوتم لمليوة الةسويل لنودما ويتم إي اف ال واا اط وقت ملين للودم هورول الرمول تهني  حبيبات الرمل بال واا المضةوط 

 2   م  0,0 - 0,2يصل ااقد لمود الضةط من 
 (النيول أو الترلوة ) بالمصودر  مروقات حيث تتراوح اللنوار بدون ستخدم لترشيح المياه الترشيح المباشر بدون مروقات ت  -

    NTU 2(  0 – 0) من 

 : أسس التصميم
 – 02.0مم وملامول انت وام  024 – 928سم وب طر حبيبات الرمل  099 – 89سم  طب ة الرمل تتراوح من -  

02092 



 2 سم (  09 – 40) سم وتتراوح بين   9.سم  طب ة ال لط المتدرج الت ل لن - 
 2 2م 009وال يتلد   2م 099 – 49مساحة المرشح تتراوح من - 
 2اليوم/2م/.م 229 – 049ملدل الترشيح من - 
 2 2:  0أو  0220: 0الطول : نسبة اللرض - 
هوذا غيور ) متور اوط حالوة إسوتخدام اووانط ا وط (  022 – 0) أحيانا يستخدم طب ة واحد  من الرمل بسوم  مون    -

و  وور  مهضل لمليا حيث أن تلف أ  اونية يلمل للط هرول الرمول ونوذا لودم تجوانس ال وواا أثنواا الةسويل
 ( 2 مناطق ميتة أثناا الةيسل خاصة اط منط ة النمر الحامل لبالطات الهوانط

هووذه الطري ووة متبلووة بمل ووم المرشووحات ذات البالطووات والهوووانط ممووا يضوولف تصوورف المرشووح ليصووبح : ملحو ووة
بلرمول ألنه اط حالة الوسط الترشيحط رمل ا ط تنون الهونيوة محاطوة %  09إلط %  9.تصرف المرشح من 

وهذا يضلف تصرا ا أما إذا نانت الهونية محاطة بال لط اسيتضالف تصرا ا وتنتج الطاقة التصيمية وخاصوة 
مووم وهووو السووبل الرئيسووط لتوودنط تصوورف المرشووحات  49لووط م إ 29إن نووان الوو لط اوووق الهوووانط مباشوور  موون 

ميتوة ويحواا  للوط الهووانط  وأيضا يلمل للوط التو يو  السوليم ل وواا الةسويل للمرشوحات ولودم   وور منواطق
 2ويطيل من لمرها 

 2سالة (  0. – 02) اتر  الترشيح من    -
للودم تكنول ) متر أثناا الترشيح  920متر والت ل بأ  حال لن  0إرتهاع المياه اوق الرمل أثناا الترشيح حوالط   -

 2 ( البايو ايلم للط سطح المرشح ولتجنل النحر للط سطح المرشح
 :  الةسيل بالمواصهات اآلتيةيتم   -

 2بار  2إلط  020بضةط من  الة وس/  2م/  .م(  0. – 29) من  ملدل مياه الةسيل -    
وسرلة ال واا بالماسور  بار  920إلط  .92بضةط من  الة وس/  2م/  .م(  10 – 00) من  ملدل ال واا -    

 2ة ثاني/ متر (  20 – 00)  الرئيسية من البالور للمرشح من
 : سرلة المياه بالمواسير المتصلة بالمرشح -

 2ث / م  920ث بمتوسط / م (  9210 – 920) سرلة المياه بمواسير دخول المياه المروقة للمرشح من  -    
 2ث / م  0ث بمتوسط / م (  020 – 920) سرلة المياه بمواسير المياه المرشحة من  -    
 2ث / م  2ث بمتوسط / م (  . – 020) من  ( للخط الرئيسط )  اللنسط سرلة المياه بمواسير الةسيل -    
 2ث / م  220ث بمتوسط / م (  20. – 2) مواسير الةسيل الهرلية  من بسرلة المياه  -    
 Mث حتوط اليحودث نحور اوط / م  920بلوو  الت يود لون  M سورلة الميواه أسوهل المرشوح للمواسوير المث بوة أو  -

 2بلو 
 : الرملمواصهات  -
 2حبيبات قوية ومتجانسة ويحتو  للط نسبة لالية من النوارت  وخالط من الشوائل والطهلة وغير هشه -  
 سم  029 – 89سم  طب ة الرمل من  -
 2مم  024إلط  928ويهضل من مم  020إلط  920الم اس الهلال من  -
 (  020 – 02.0) ملامل اإلنت ام من  –
  2200إلط  2200الث ل النولط  –
 %  20.اإلذابة اط حامض ال يدرولي  اليتلد   –
 (مم  لط  2أنبر من , مم رمل  2أقل من : ال طر )  2مم  2قطر الرمل اليتلد   -
 % 2 49إلط %  9.مسامية الرمل من  -
 :  مواصهات ال لط -

 2الشوائل والطهلة ينون نرو  الشنل قو  منت م اط النولية ن ط وخالط من-     
مم يهرد للط ثالثوة أو أربلوة طب وات بطري وة األنبور أسوهل واألصوةر  49مم ، 2قطر الحبيبات يتراوح بين -      

 األسووود والبنووط مراوووض ونووذا النسوور والنتووواات أمووا الوو لط نوورو  أبوويض أو بوويج وينووون2  ينووون أللووط
حتط اليتمدد سم (  09 – 40) بسم  من سم وينون  9.الي ل لن طب ة ال لط سم   2والمبطط مراوض 

ويحودث  يحدث تمدد لل لط أثنواا الةسويل اللنسوط سم 9.إذا نان سم  ال لط أقل من  أثناا الةسيل اللنسط
 2غسيل هذه المرشحاتمرات وي ل تصرف المرشح وي يد  بين الرمل وال لط تداخل بالوسط الترشحط

( سوم  60سوم إلوط  45مون ) سوم  9.بسوم  الي ول لون  الو لط طب وة ا  حالة المواسير المث بوة تنوون  - 
مواسير ال واا أما أسهل مواسير ال واا ا وو  لوط مون ل الراسم الللو  نون هذا اإلرتهاع أللطيبحيث 

 أللوط منسوول قواع المرشوح حتوط من لنبيربملنط آخر يتم حسال طب ة ال لط ا الم اس النبير للمرشح



 أسوهل وينوون سم ثم ال لط المتدرج بلود ذلو   29إلط  00بحوالط من  ماسور  ال واال الراسم الللو 
حتط اليحدث تمودد  مم ت ريبا(  49 – 29) من م اس مواسير ال واا من ال لط الم اس النبير  وأللط

لل لط أثناا الةسيل اللنسط وتت وس مواسير ال واا ألللط األمر الذ  يؤد  لبلدها لن حائط المرشح 
ة من ال واا أثناا تشةيل الوبالور و  وور طوين للوط سوطح الرمول بوبلض المنواطق و  ور مناطق ميت

 2خاصة بجوار الحوائط 

 : للمرشحات التحتط فمواصهات ن ام التصريأنواع و
 : المواسير المث بة –أ 
 لشبنة المياه المواسير المث بة ( 0) 
 2من مساحة المرشح (  .9299 – 929900) مساحة الث ول من  -
 2 أضلاف مجموع مساحة الث ول التط للي ا (  4 – 2) المواسير الهرلية تساو  من  م ط  مساحة -
 2 المواسير الهرلية التط للي اأضلاف مجموع مساحة (  2 – 021) مساحة الماسور  الرئيسية تساو  من  -
 2مضاد  للصدأ وتتحمل الضةطجمي  المواسير - 
تسوواو  بلضوو ا الووبلض المسووااة بووين المواسووير الهرليووة تنووون و وال اويووةالث ووول تنووون منت مووة اووط ال طوور - 

 2ت ريباالمسااة بين الث ول 
مو  ° 40: °  9.ألسوهل للوط  اويوة ( رجول غورال ) مم اط شونل متلورج  .0 – 120قطر الث ل يتراوح بين - 

 2الراسم السهلط ل ا
 2ماسور  الداخلط لل ضلف ال طر 09الت يد لن  الهرلية المواسيرطول  - 
 2سم 9.: سم 00المسااات بين المواسير من - 

 : لشبنة ال واا المواسير المث بة ( 2) 
يتم لمل شبنة منهصلة لل واا اوق شبنة المياه وينون مساحة م طو  الث وول للمواسوير الهرليوة يسواو  مسواحة 

) مون   ث/ م  20بالماسوور  الرئيسوية والهرليوة الت يود لون   ووااوسورلة ال م ط  ماسور  ال واا الرئيسوية
 2ث / متر (  20إلط  00

 : (الهوانط)المصااط  – ل
 
 2مضاد  للصدأ وتتحمل الضةط- 
 2(  % 020 – 920 )تساو  من  مساحة المرشح الهلال: لمصااط لهتحات المث بة إجمالط مساحة النسبة - 

 :   بلو  M – ج
 2 سيتم الشرح ايما بلد

 Activated Carbon                                                 النربون المنشط -
 

هصوصًا فى حاالت ظ ور الطعىم والرائحىة نتيجىة لوجىود  –تضاف أحيانًا الى المياه العةرة المطلوب تنقيت ا 
إسىىلوب فعىىال الىىى درجىىة ةبيىىرة و ىىو  –ةثافىىة عاليىىة مىىن الطحالىىب أو المىىواد الطافيىىة علىىى سىىطح المصىىدر المىىائى 

 .ومشتقات الةلور الضارة  للتهلص من الطعم والرائحة
 االستهدامات

أو لودم التأنود مون إل واا  –يستخدم للحصول للط مياه لالية الجود  خصوصاً اوط حواالت الميواه الصونالية 
 2والرائحةمخلهات صنالية أو مواد بترولية اط المصدر المائط تسبل تةيير  اهر اط الطلم 

 أسلوب اإلضافة
يضاف النربون المنشط لملالجة الطلم والرائحة إما للط هيئوة بوودر  قبول لمليوات الترويول أو اوط ال والل 

جو ا  20 – 8السري  الخاص بالمروق أو اط المو ع وذل  بجرلات حسول نثااوة ونووع الملوثوات وتتوراوح بوين 



مم ويضاف لن طريق أج    مماثلة إلضااة الجير  921 – .92، وم اس الحبيبات تنون من (.م/جم)اط المليون 
 2 إما بالو ن أو بالحجم

نموووا أنوووه توجووود وسووويلة أخووور  إلضوووااة النربوووون المنشوووط وذلووو  بإنشووواا مرشوووحات نربونيوووة ذات ضوووةط 
(pressure filters)  ينون الوسط الترشيحط بالنامل من حبيبات النربون المنشط أو ينوون الوسوط الترشويحط

 2مم ولمره االاتراضوط مون  222 – 928سم، وينون حجم الحبيبات  20 – 09طب ة من النربون بسم  + رمل 
 2 تصميم أال يه د أثناا لمليات غسيل المرشحات بالماا أو بال واا أو ب ما ملاً ال سنوات، ويرالط اط . –

                      (                الن ووووووووووووووووووووووووووووووووووووالط )   ةطمرشووووووووووووووووووووووووووووووووووووحات الضوووووووووووووووووووووووووووووووووووو - .
pressure filters  

يتنون هذا المرشح مثل المرشح السري  من الرمل وال لط وشبنة المواسير السهلط ويختلف اوط انوه يوجود 
الميواه ترشوح  يتم، وأو ملدن آخر غير قابل للصدأ ويتحمل ضةط التشةيل  بداخل اسطوانة م هلة من الحديد الصلل

جووو  ويمتووا  بصووةر حجمووه واحتياجاتووه لمسوواحة أقوول موون المرشووح السووري  ويسووتخدم اووط  2تحووت ضووةط يتجوواو  
 2 وحمامات السباحة compact unitsالمحطات الن الط 

 
 تنون المرشحات إما رأسية أو أا ية من حيث محور ال ينل االسطوانط للمرشح ، إال أن سريان الميواه اوط نوال- 

 2 ينون رأسياً من أللط الط أسهل، ويتم غسيله اط اتجاه لنس الترشيحالحالتين  من
 2 يستخدم اط ترشيح المياه السابق ملالجت ا بالمواد المجلطة- 

 : أسس التصميم
 يوم/2م/.م 499 – 089:  ملدل الترشيح
 متر 209. –م  9209ال طر يتراوح بين :  أبلاد المرشح 

 متر 120 –متر  0299الطول يتراوح بين :  
 تختلف تبلاٌ لحجم المرشح وطوله:  سم  طب ة الرمل 
 2 تختلف تبلاً لحجم المرشح وطوله:  سم  طب ة ال لط

 
 2 لتحسين نولية المياه الخارجة يضاف أحياناً طب ة لليا من احم االنثراسيت اوق الرمل- 

أو مون البالطوات ( اووانط)للي ا مصوااط ويصن  من المواسير المث بة أو المثبت : ن ام التصريف أسهل المرشحات
 2 االنترانيت المثبت للي ا مصااط

 
 سالة 0. – 02من :  اتر   الترشيح

 س/2م/.م 9. – 29:  ملدل مياه الةسيل 
 سالة/ 2م/.م   10-00:  ملدل هواا الةسيل

 (مم02.0 –921الم اس الهلال )مماثلة لرمل المرشحات السريلة :  مواصهات الرمل -
 مماثلة ل اط المرشحات السريلة:  مواصهات ال لط -
 مماثلة لمرشحات الرمل السريلة للمواسير والمصااط:  مواصهات أسهل المرشحات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فالتر الضغط

 
 قطر الرمل مم 

 (  إلى  –من ) 
 قطر الزلط مم 

  (إلى  –من ) 
قطر  

الفلتر 

 بالبوصة

 .8 – 0. 9.0 928 - 2       2 - . 0 - 0   09 - 08 20- 49  
إرتفاع 

 الوسط مم
الوزن 

 كجم
إرتفاع 

الوسط 

 مم

الوزن 

 كجم
إرتفاع 

الوسط 

 مم

 الوزن
 كجم

إرتفاع 

الوسط 

 مم

الوزن 

 كجم
إرتفاع 

الوسط 

 مم

الوزن 

 كجم
إرتفاع 

الوسط 

 مم

 الوزن
 كجم 

01. 09 484 00 108 32 80 25 190 50 - - 29 

240 099 400 0.2 99 41 113 50 211 75 - - 24 

240 001 41. 299 98 64 108 75 265 150 - - .9 

20. .99 401 ..2 96 100 90 100 262 225 - - .0 

210 409 402 020 105 175 98 175 286 350 - - 48 

 204 009 408 110 96 250 99 375 286 450 - - 09 

  201 009 400 0099 100 375 100 400 310 800 - - 12 

208 0.09 420 0499 02 410 00 099 041 009 009 499 84 

21. 0009 420 2999 80 009 09 199 049 0999 000 099 099 

292 3000 448 3000 148 1550 143 1500 170 2000 190 1000 120 

 

 

 

  مواصفات التشغيل لفالتر الضغط
الوزن 

 فارغ

 كجم

الوزن أثناء 

 التشغيل 

 كجم

التشغيل ضغط 

 بالبار

 إلى -من 

فاقد 

الضغط 

 بالبار

معدل 

مياه 

الغسيل 

 س/  .م

 التصرف 

 س/  .م

 إلى -من 

قطر خط 

السحب 

والطرد 

 بالبوصة

قطر  

الفلتر 

 بالبوصة

.00 409 020 - 1 0 120 .24 – 021 020 29 

0.9 089 020 - 1 0 0920 420 – 120 020 24 

800 0000 020 - 1 0 0020 028 – 0.20 020 .9 

0.09 0049 020 - 1 0 212. 0920 – 2924 220 .0 

2019 .219 020 - 1 0 4920 0822 – 4.20 220 48 

.209 4049 020 - 1 0 002. 212. – 0222 . 09 

4000 0400 020 - 0 0 0928 4920 – 1420 4 12 

0820 8.20 020 - 0 0 02024 0222 – 09220 4 84 

0040 0.440 020 - 0 0 01420 1020 - 04. 0 100 

00099 21999 020 - 0 0 209 00.20 – 2942. 0 120 



 
 
 
 

 طلمبات غسيل المرشحات - 4
 

 Filter)تسوووتخدم الطلمبوووات الطوووارد  المرن يوووة الرأسوووية أو األا يوووة اوووط ن وووام الةسووويل اللنسوووط     
Backwash)  لمرشووحات الرموول السووريلة ومرشووحات الضووةط وهووط مماثلووة اووط النوليووات والمواصووهات واألداا

 2لمل م المحطات  لطلمبات المياه اللنر 
 

 35 –00 موون للووط أسوواس الووذ  يووتم اختيووارهو للمرشووح الةسوويل ميوواه يحوودد تصوورف الطلمبووة طب وواً لملوودل
تشوةيل أ  الس لمرشحات الضةط وطب اً لنوليوة ون وام /2م/.م 20 – 00ومن س لمرشحات الرمل السري  /2م/.م

  2مضروباً اط مسطح الرمل داخل المرشح هذه النسبة التط يتم إختيارها
يحدد الرا  الدينامينط للطلمبة بحسال الرا  االستاتينط النلط بين أدنط منسول للمياه اط الخو ان األرضوط 

مضواااً ( أو ماسوور  الهوائض اوط مرشوحات الضوةط)  الةسويل أسهل المرشحات ومنسول المياه اوق ال دار اط قنوا
أو  (Laterals)إليه اواقد السحل والطرد والسرلة خالل مواسوير التو يو  ونوذل  داخول المواسوير المستلرضوة 

 2واواقد المرور داخل الوسط الترشيحط(Nozzles) الهوانط 

 Compressed Air System                        منظومة ال واء المضغوط - 5
 : مقدمة

 
يستلمل ال واا المضةوط اط محطات تن ية مياه الشرل اط احد مراحل غسيل المرشحات والتوط تتطلول ان 

 920إلوط  2سم/نجم .92سالة وبضةط يتراوح بين / 2م/.م 10إلط  00ينون ملدل استخدام ال واا المضةوط من 
ويجول أن تنوون شوبنة ال وواا  دخوول هوواا الةسويل للمرشوحث اوط مواسوير /م 20 – 00وبسرلة من  2سم/نجم

  2منهصلة تماما لن شبنة المياه وتنون شبنة تو ي  ال واا أللط من شبنة المياه أسهل المرشح 
 مةونات منظومة ال واء

 
ومل وا خ انوات  Compressorsتتنون من ومة ال واا اط محطات تن ية ميواه الشورل مون ضوواغط ال وواا 

ويوتم توصويل يودون خ انوات  (Blowers)، واوط األن موة الحديثوة تسوتخدم نهاخوات  اط المحطوات ال ديموة تجمي  هواا
 2ال واا من البالور للمرشحات لن طريق مواسير ومحابس 

 

 التصرف المطلوب
 

له ة بحسووال المسوواحة السووطحية للمرشووح المطلووول غسووييووتم حسووال تصوورف ال ووواا المطلووول اووط السووال
  2ال واا المضةوط حسل تصميم المرشحاتوباستخدام ملدل 

 الضغط
 

، ويجول أن ينوون الضوةط  2سوم/نجوم 920إلوط  .92يتراوح ضةط ال واا المطلول اط ألموال الةسويل مون 
مسووتمراً ومنت موواً نمووا يجوول أن ينووون ضووةط ال ووواا اووط خ انووات ال ووواا المجوواور  للضووواغط أ يوود موون الضووةط 

 2اط المحطات ال ديمة والتط ب ا خ انات هواا لبالورات الةسيل  2سم/منج 922المطلول أللمال الةسيل بم دار 
 
 



 
 
 
 

 

 للمرشحات شحن الوسط الترشيحى والغسيل والتشغيل
 : للشحن السليم للوسط الترشيحط للمرشحات يجل مرالات اآلتط -0

البالطات اط  يتم ضبط بالطات الخرسانية بحيث أنه غير مسموح لوجود اراغات بين 02
اوق أنتاف تحميل البالطات للحها  للط الوسط الترشيحط من ال رول لخ ان  الهواصل

 2المياه المرشحة
 2يتم ملالجة الهواصل وملاينة سالمة الهوانط أو اإلم بلو  أو المواسير المث بة 22
يتم تشةيل طلمبة الةسيل اللنسط لملاينة حالة الهوانط  الرمل وال لط شحنقبل بدا  2.

سم (  09 – 0 )من  المواسير المث بة وتةطية السطح بحوالط بلو  أو  Mوالهواصل أو
 2مياه ثم إي اف الطلمبة 

يتم تشةيل نااخ ال واا لملاينة خروج ال واا بإنت ام للط مسطح المرشح قبل وض   42
 2الوسط الترشيحط

اينة ال واا م  المياه ليتم تشةيل طلمبة الةسيل اللنسط م  إستمرار تشةيل النااخ لم 02
ينون ال واا مو ع تو ي  منت م للط ) طاع ال واا اط حالة تشةيل المياه ولدم إن 

 2وإذا   ر غير ذل  يتم الملالجة قبل الشحن ( بالنامل مسطح المرشح 
 . تشةيل محابس المرشح للوقوف للط صالحية المحابس قبل الشحن 02
متر إرتهاع المياه ثم بدا شحن  2يتم ملئ المرشح حتط منسول ال دارات بالمياه المروقة  12

 2 أول م اس لل لط للحها  للط المرشح من التلف أثناا ن ول الوسط الترشيحط 
بلد وض  نمية الم اس األول يتم تهريغ المياه م  الحها  للط منسول مياه لضبط سم   82

بالمرشح ثم ملئ المرشح بالمياه حتط منسول ال دارات  الوسط الترشيحط وتسوية ال لط
 2ثم وض  الم اس الثانط وهنذا ملئ وتهريغ وتسوية م  نل م اس 

ب ذه الطري ة يتم غسيل الوسط الترشيحط أثناا الشحن ونذا المحاا ة للط الهوانط  02
  بالمرشح من التلف أثناا إل اا الوسط الترشيحط أو المواسير المث بة بلو  Mوالبالطات و

بلو  النصهين يتم مراقبة المياه اوق الرمل للنصهين واط حالة  Mاط حالة المرشح   .11
ذنر سيإرتهاع المياه بنصف أنثر من النصف اآلخر لنهس المرشح يتم إتباع الةسيل نما 

ألنه اط حالة الةسيل للط نهس الوض  امل م ال واا أثناا الةسيل ينون اط نصف  بلد
وي لل الوسط الترشيحط ايصلد ال لط الذ  به منسول المياه منخهض لن اآلخر المرشح 

م  المياه ( الرمل ) سهل مما يلمل للط هرول الوسط الترشيحط ألللط والرمل أل
بلو  بلض ا  Mمم والمسااة بين  2ألن قطر الرمل أقل من ) بلو   Mالمرشحة من بين 

 2مم (  0 – 4) البلض من 

 
 :حات بالطريقة السليمةغسيل المرشل -2

 2قبل بدا الةسيل( سم 29إلط  09)ضبط لمق المياه اوق الوسط الترشيحط من  02
 (2 دقي ة 2)بدا تشةيل نااخ ال واا مد   22
 2 تشةيل طلمبة الةسيل اللنس  م  استمرار تشةيل نااخ ال واا 2.
الةسيل م  استمرار تشةيل طلمبة ( سم 09)إي اف نااخ ال واا قبل الت دير بمسااة  42

 2اللنس  حتط ن ااة المرشح



دخول المياه من  اتح محبس)  ودخول المرشح الخدمة إي اف طلمبة الةسيل اللنس 02
 (2اتح محبس المياه المرشحةحتط ملئ ال دارات ثم  المروقات

( سم 09)غير مسموح بن ول مستو  المياه أللط الوسط الترشيحط بأقل من  02
 2ـــــــلأثنــــــــــــــــاا التشةيـــــ

ا  حالة ن ول مستو  المياه يتم إي اف لدد مناسل من المرشحات للمحاا ة للط  12
 2ات اللاملة منسول الميـــــــــــــــــــــــــــــاه أللط المرشح

غير مسموح ببدا الةسيل للمرشح المتنون من نصهين ومستو  المياه بناحية أللط من  82
رشح بالنامل ثم الملطا بطلمبة الةسيل اللنس  حتط األخر  ا  هذه الحالة يتم تجهيف الم

ثم البدا ا  ( سم 29÷  09)أللط من الوسط الترشيحط بمنسول من  للمياه مستو 
  2الةسيل اللادية وهط تشةيل نااخ ال واا طب ا لما سبق ذنره اتإجراا

 :التأثير السلب  لن ول مستو  المياه أللط سطح المرشح اآلت   02
 2ايلم أللط سطح المرشحتنسير البايو  (0
ي  ر بشنل واضح ا  حالة المياه المنتجة من ) ارتهاع نسبة األلمونيوم بالمياه المنتجة  (2

 (2المروقات الت  ب ا ندف شبة نثير  
 .تنسير سطح المرشح ووجود دوامات بالرمال ولدم إنضاج المرشح (.
يماتودا والبروتو وا يتم الحج  للن)  ياد  النيماتودا والبروتو وا بالمياه المرشحة  (4

 .( بالمرشح بواسطة البايو ايلم 

 : آلتطللط ا  يجل الحها  أثناا شحن الوسط الترشيحط -.

 
متر للدم ت دير مياه  ياد  (  0 – 9210) المسااة بين سطح الرمل ومنسول أللط ال دار من  -0

 2أثناا الةسيل اللنسط 
سم للسماح للرمل  9.المسااة بين أسهل ال دار من تحت حتط منسول سطح الرمل الت ل لن  -2

  2لن ااته تحت ال دار بالتمدد أثناا الةسيل اللنسط 
متر وبين ال دار واآلخر من  0الت يد لن المرشح حائط ااة بين هدار نسح مياه الةسيل والمس -.

 : اآلتطا الشرط يتم لمل  يق هذحواط حالة لدم تمتر (  2 – 020) 
 2إنشاا هدارات ملل ة ملدنية تح ق هذه الشروط  -ا   
سم وميله للط  09ل دار الحائط الللو  ل تلديل هدار نسح مياه الةسيل بحيث ينون لرض -ل  

درجة واط هذه الحالة يتم الةسيل بال واا والمياه دون توقف ال واا أثناا  40الرأسط ب اويه 
 2 وال يتم هرول الرمل م  مياه الةسيل الت دير

أثناا الةسيل  حتط اليتمدد ال لط) سم أللط اتحات خروج ال واا  9.ال لط المتدرج الي ل لن  -4
 ( 2 وي ل تصرف المرشح ويحدث تداخل بين ال لط والرمل اللنسط

ول األقل ال دار ذو المنس)  لتلمل اط آن واحد يجل ضبط منسول هدارات نسح مياه الةسيل -0
 ( 2 يتم ن ااة المرشح أمامه بسرلة 

 
 

 :حسال اترات إجراا الةسيل اللنسط للمرشحات بمحطة  -4

مم أ  (  2 – 020) يتم إجراا الةسيل اللنسط إذا وصل سم  البايو ايلم للط سطح المرشح من 
يتم لندها  سطح المرشح  نجم اوق(  2 – 0) المتر المرب  من المرشح حج  ما يلادل من 

 2إجراا الةسيل اللنسط 
 : ناآلتط الترشيح وبدا الةسيل يتم حسال اترات



وطاقة (المياه الخارجة من المروقات )  NTU 2المياه المروقه بالمحطة ذو لنار  تساو  : مثال
 2طب ا للنوتة الحسابية للمحطة  2م 09ث ومساحة سطح المرشح / لتر  099المرشح الواحد 

 :المللومات يتم اآلتط من هذه 
 سالة /  .م 09.=  20.×  099= تصرف المرشح اط السالة 

المواد اللال ة و ن  ] .م/ جم  NTU  ×2  =4 2=  و ن المواد اللال ة اط المياه المروقة 
 [ .م/ جم =     NTU× (  2 – 921) من بالمياه تساو  ت ريبا 

 سالة/ جم  0449=  09.×  4= السالة  و ن المواد اللال ة التط يتم حج ها المرشح اط
 سالة/  2م/ جم  2828=  09÷  0449= من اللوالق اط السالة  2و ن ما يحج ه م

نجم ألنة اط  0تم حسال للط أساس ) سالة  4.=  2828÷  0999= قتر  الةسيل للمرشح 
 2( حالة الةسيل اللنسط اليتم ن ااة المرشح بالنامل للحها  للط البايو ايلم للط السطح 

 2سالة (  0. – 02) اتر  الةسيل للمرشح من 
حدث لندما تتدنط مما سبق يتضح أنه نلما  ادت اللنار  قلت المده بين الةسيل اللنسط وهذا ي

 2 نهاا  المروقات

 :األلمال الخاطئة أثناا تشةيل المرشح  -0

لند ) أثناا تشةيل المرشح يتم تشةيل طلمبة الةسيل اللنسط دون إجرااات الةسيل للمرشح  -0
تشةيل طلمبة الةسيل اللنسط للط المرشح تحدث به تش  ات بالوسط الترشيحط مثل الث ول 

إي اف طلمبة وتلنير للمياه محدود للط سطح الوسط الترشيحط ولند ( من أسهل إلط أللط 
يمنن أن و ذه الث ول تترسل اللنار  باط وض  الترشيح ل المرشح يةتشوالةسيل اللنسط 

وتؤد  إلط  ياد  اللنار  والنائنات وتنون نألمد  طين وتتلف سرير المرشح  ال لط إلطتصل 
بطرد المرشح وتصبح المياه مروقة وليست مرشحة  بالمصدر توجد الحية الدقي ة إن وجدت
 2ومتدنية المواصهات 

 :  اآلتط ذل ويصاحل 
طب ة البايو ايلم التط تطهو للط السطح بسبل تشةيل )  بنط غامقنثيهة  اوم  ور طب ة  - أ

للط سطح المرشح نتيجة تشةيل ليست رغاو  و ( بدون غسيل طلمبة الةسيل اللنسط
أما الرغاو  البنط الهاتح ا ط من الت دبر طلمبة الةسيل اللنسط دون غسيل المرشح 

 2للمياه للط سطح المرشح 
ود ألمد  طينية بالوسط ووجتلف سرير المرشح و ياد  المحتو  الطينط بالوسط الترشحط  -ل

 2 الترشيحط

    
مم وإذا  اد الطمط 2اليتم تشةيل المرشح واوق سطح المرشح نمية من الطمط ت يد لن  -2

ويحدث ا اقي  بالمرشح يحدث بسطح المرشح تش  ات ويتدنط تصرف المرشح ونولية المياه 
ث حدلسطح المرشح الةير مسامية وي الطينية نتيجة ا د الضةط اللالط تحت الطب ة السطحية

نتم بالمرشح وتبلغ  رو  المشنلة إذا أخذ ال واا من المرشح بواسطة طلمبة الةسيل اللنسط 
 2ألنه سيؤد  لألسبال السابق ذنرها 



    
صمام  –منسول ال يت  –االتر ال واا ) مراجلة بالورات ال واا خاصة غسيل المرشحات  -.

 (األمان المينانينط
 : لألسبال اآلتية

مما يتسبل اط   ور طين تلف االتر ال واا يؤد  إلط ضلف نمية ال واا للمرشحات  - أ
 2للط سطح المرشح 

   
تلف للدم وجود التر هواا يؤد  إلط دخول الرمل م  ال واا أثناا تشةيل البالور مما يؤد   -ل

 2 ة تن يهة وترنيبه وت  ر الصور  اللباد وطري البالور

      
 ياد  ال يت يلمل للط تسريل  يت من البالور أثناا الةسيل للوسط ) ضبط منسول ال يت  -ج

 ( 2ن ص مستو  ال يت يؤد  إلط تلف البالور  –الترشيحط 

 
ون ص نمية  المضةوط صمام األمان المينانينط اط حالة لدم ضبطه يلمل للط تسرل ال واا -د

 2خطأ يؤد  إلط تلف السيور والمحرنات  صمام األمان واط حالة إختيارال واا للمرشح 

       



بار وليس  920يجل أن ينون صمام األمان المينانينط لبالور هواا يلمل لند ضةط حتط  -ه
 (خاطئ  يسرالشنل األيمن صحيح أما الشنل األ)  بار 0صمام ضاغط هواا يلمل لند أنثر من 

2 

     
 
للدم تناثر الطحالل التط تهر   ( سالة 24أنثر من ) ر  المرشح المتوقف لهت مياه يجل تهريغ -و

 2سموم وتسرل المياه الملوثة من محبس الترشيح لخ ان المياه المرشحة 

  
أثناا الترشيح واط هذه  بلو  لند   ور نصف أللط من نصف Mالمرشح النصهين وخاصة  -4

 المنخهض المياه اط النصف الذ  يلملالةسيل اللنسط يتم دخول ال واا البدا اط لند  الحالة
يتم ت ليل  ا ط اط نصف واحد المرشح هواان أل ل ذا النصف وهذا ينون ضلف نمية ال واا

بسبل نمية ال واا اللالية لذا ن ول الرمل أسهل المرشح  بشنل لالط ويلمل للط ال لط والرمل
 2 أقل من  الرمل ب طر) بلو   Mالمرشحة من الهواصل بين  لخ ان المياه الرمل لتسرييتم 

وت  ر الصور  مرشحات ب ا  لط ا ط أثناا  (مم  0بلو  حوالط  Mمم والهواصل بين 
  2التشةيل ولذا تنون مياه طرد المحطة متدنية المواصهات 

    
التل يم أثناا تسريل بمحبس الترشيح أو محبس أثناا الةسيل اللنسط للمرشح اط حالة  -4

اط بداية إجراا لملية  الةسيل اللنسط للمرشح وتلنير المياه للط السطح بال واا ا ط
للط نمية التسريل للمحابس  ذل  يتوقفويتم ن ول هذه الرواسل إلط اللمق  الةسيل اللنسط

ومد  تشةيل البالور ا ط ألنه لند تشةيل طلمبة الةسيل اللنسط يتم ضخ المياه المرشحة من 
دقائق وينون  .أسهل إلط أللط لذا نوصط بلدم تشةيل بالور الةسيل اللنسط ا ط أنثر من 

 2ثم تشةيل طلمبة الةسيل اللنسط لتهاد  هذا الليلا ط غالبا دقي تين 
 
 
 
 
 
 
 



 من ومة ال واا الةير منت م للط سطح المرشح أثناا الةسيل اللنسط
 

قبل شحن الوسط الترشيحط و المواسير المث بة وأ بمجرد اإلنت اا من ضبط الهوانط أو اإلم بلو 
  : بتنهيذ اآلتط للمرشح يتم إختبار تو ي  ال واا للط مسطح المرشح بالنامل

 2سم اط المرشح  09تشةيل طلمبة الةسيل اللنسط لرا  المياه  -0
 2إي اف طلمبة الةسيل اللنسط وتشةيل بالور ال واا خاصة غسيل المرشحات  -2
)  تو ي  ال واا للط نامل سطح المرشح واط لدم إنت ام تو ي  ال واا اليتم الشحنمراقبة  -.

 2ويجل ملالجة السبل أوال  (اليتم بدا وض  الوسط الترشيحط بالمرشح 
  

     
من مسطح المرشح ا ط وهذا يؤد  ل  ور طمط للط سطح %  20من المالح  أن ال واا اط 

من الطاقة التصميمية وت يد أو ت ل هذه النسبة %  49ن المرشح وتصبح طاقة المرشح الت يد ل
طب ا للمسطح الذ  به هواا بالنسبة للمسطح الملدوم من ال واا واط حالة اإلم بلو  اط وجود 

خطأ ) هذه الحالة يتم تسريل الرمل إلط خ ان المياه المرشحة وليس لطاقم التشةيل حيلة اط ذل  
 ( 2تصميم أو تنهيذ 

إنت ام ال واا للط مسطح المرشح وم  إستمرار تشةيل البالور يتم تشةيل طلمبة اط حالة  -4
نت م للط يجل أن ينون ال واا مو ع تو ي  م )الةسيل اللنسط ومراقبة تو ي  ال واا أيضا 

يمنن أن ينون ج ا أو ( بالنامل أثناا تشةيل البالور وطلمبة الةسيل اللنسط ملا مسطح المرشح 
 2 رغم إستمرار تشةيل البالور منه ال واا بمجرد تشةيل طلمبة الةسيل اللنسطنل المرشح يمن  

    
اط هذه الحالة ينون تصرف المرشح متدنط للةاية ألن اللنار  للط الج ا الذ  به هواا إنت لت 

للج ا الةير موجود به هواا أما إذا من  ال واا بالنامل اي  ر إطماا للط سطح المرشح 
وإحتمال   ور نائنات حية دقي ة بالمياه  تصل أحيانا لمنسول ال لط بال اع السطحللط  وتش  ات

 2من الطاقة التصميمية %  9.المرشحة إن وجدت بالمصدر وينون التصرف الي يد لن 

   
الصور  ت  ر مرشح أثناا الةسيل هواا ومياه وينون تصرف المرشح النسبة بين الج ا الذ  به 

واط حالة اإلم بلو  يتم تسريل الرمل من هذا ( متدنط النهاا  ) الملدوم هواا بالنسل للج ا 
 2المرشح 



 تصميم المرشحات
 :مثال 

ث مرحلة / لتر  0999مرحلة أولط وطاقة ث / لتر  0999مرشحات لمحطة طاقة  مثال صمم
  2ثانية 

 : الحل

 : المرحلة الثانية – المرحلة األولط

 : أسس التصميم
موم وملامول  024 – 928سم وب طر حبيبات الرمول  099 – 89الرمل تتراوح من سم  طب ة -  

 02092 – 02.0انت ام 
 2 سم (  09 – 40) سم وتتراوح بين   9.سم  طب ة ال لط المتدرج الت ل لن - 

 . 2م 009وال يتلد   2م 099 – 49مساحة المرشح تتراوح من - 
لتر  2أ   اليوم/2م/.م 012وتؤجذ اط المتوسط  اليوم/2م/.م 229 – 049ملدل الترشيح من - 

 2للمترالمرب  من سطح المرشح ث / 
 2 2:  0أو  0220: 0الطول : نسبة اللرض - 
متور اوط حالوة إسوتخدام اووانط (  022 – 0) أحيانا يستخدم طب ة واحد  من الرمل بسم  مون    -

هذا غير مهضل لمليا حيث أن تلف أ  اونية يلمل للط هرول الرمل ونذا لدم تجانس ) ا ط 
وتوودنط  و  وور منوواطق ميتوة للوط سوطح المرشووح أثنواا الةسويل اللنسوط ال وواا أثنواا الةسويل

 ( 2 تصرف المرشح
 2سالة (  0. – 02) اتر  الترشيح من    -
متور أثنواا  920متور والت ول بوأ  حوال لون  0الميواه اووق الرمول أثنواا الترشويح حووالط إرتهاع   -

 ( 2للدم تكنل البايو ايلم للط سطح المرشح ولتجنل النحر للط سطح المرشح ) الترشيح 
 :  يتم الةسيل بالمواصهات اآلتية  -

 2بار  2إلط  020س بضةط من /  2م/  .م(  0. – 29) ملدل مياه الةسيل من  -    
بار وسرلة ال واا  920إلط  .92س بضةط من /  2م/  .م(  10 – 00) ملدل ال واا من  -    

 2ثانية / متر (  20 – 00) بالمواسير 
ث بمتوسوط / م (  9210 – 920) سرلة المياه بمواسير دخول المياه المروقة للمرشح مون  -    

 2ث / م  920
 2ث / م  0ث بمتوسط / م (  020 – 920) سرلة المياه بمواسير المياه المرشحة من  -    
 ث/ م  2بمتوسط ( للخط الرئيسط  )ث / م (  . – 020) سرلة المياه بمواسير الةسيل من  -    
 2ث / م  220ث بمتوسط / م (  20. – 2) سرلة المياه بمواسير الةسيل الهرلية  من  -    
ث حتوط اليحودث / م  920بلو  الت يد لن  M المياه أسهل المرشح للمواسير المث بة أو سرلة  -

 2بلو  Mنحر اط 
 : مواصهات الرمل -

حبيبات قويىة ومتجانسىة ويحتىوى علىى نسىبة عاليىة مىن الةىوارتز وهىالى مىن الشىوائب والطفلىة  - 
 .وغير  شه

  سم 029 – 89سم  طب ة الرمل من  -
 مم  024إلط  928الهلال من   طرال -



 (  020 – 02.0) ملامل اإلنت ام من  –
  2200إلط  2200الث ل النولط  –
 %  20.اإلذابة اط حامض ال يدرولي  اليتلد   –
 2 مم ينون  لط 2بأ  حال أما ال طر األنبر من  مم 2قطر الرمل اليتلد   -
 :  مواصهات ال لط -

 2منت م اط النولية ن ط وخالط من الشوائل والطهلةوينون نرو  الشنل قو   -    
أربلة طب ات بطري ة األنبر  ثالثة أو مم يهرد للط 49 إلطمم  2قطر الحبيبات يتراوح بين -      

وينون ال لط نرو  أبيض أو بيج أما األسود والبنط مراوض 2  أسهل واألصةر ينون أللط
سوم وينوون  9.طب وة الو لط الي ول لون سوم  2 ونذا النسر والنتوواات والموبطط مراووض 

 2سم (  09 – 40) بسم  من 
سوم إلوط  45سوم مون  9.بسم  الي ل لون  ال لط طب ة تنونا  حالة المواسير المث بة   - 

هذا اإلرتهاع أللط مواسير ال وواا أموا أسوهل مواسوير ال وواا  تم حساليسم بحيث  60
بملنوط آخور يوتم حسوال طب وة الو لط المتودرج مون  ا و  لط من الم اس النبير للمرشوح

أللط منسول ماسور  ال واا أما أسهل مواسير ال واا ينون من الو لط الم واس النبيور 
وينووون هووذا الم وواس موون قوواع المرشووح حتووط أللووط موون  مووم ت ريبووا(  49 – 29) موون 

 2 سم ثم بلد ذل  الم اس األقل اوقه وهنذا  00ماسور  ال واا بماالي ل لن 
 

 : لنل مرحلة (اللنر   –المرشحة ) نميات المياه  -0
=  24×  099.= سالة /  .م 099.=  20.×  0999= ث / لتر  0999= طاقة المحطة 

 2اط اليوم مياه مرشحة  .ألف م 80
 2لن نمية المياه المرشحة %  09ولنط يتم إنتاج هذه النمية يجل أن تنون المياه اللنر  ت يد 

 2ألف متر منلل اط اليوم  0420=  80×  020= اللنر  المطلوبة اط اليوم نمية المياه 
 2ث / لتر  0099= نمية المياه اللنر  

 : ناآلتط من المياه اللنر  لن المياه المرشحة بالمحطة %  09 تستخدم ال ياد  بنسبة
 2متر منلل اط اليوم ت ريبا  2999= لنسح الروبة من المروقات %  . – 2من 
 2متر منلل اط اليوم  0999إلط  4999من = لةسيل المرشحات            %  0 – 0من 
 2متر منلل يوميا  0999= تسريل محابس               %  2 – 0من 
 
 :لدد المرشحات  -2

 92944× الجذر التربيلط لطاقة المحطة اط اليوم بالمتر المنلل = لدد المرشحات 
 2مرشح لامل ت ريبا  02=   2÷0( 80999)  92944=                   

 2مرشح  04= لدد المرشحات بالمرحلة األولط 
 2مرشح  02= لدد المرشحات بالمرحلة الثانية 

 2مرشح  20= إجمالط لدد المرشحات بالمرحلتين 
تةيير وسط ) مرشح بالمرحلة األولط لينون مرشح بالةسيل ومرشح به صيانة  2تم  ياد  لدد 

ولذل  يتم إنتاج الطاقة التصميمية بصهة 2222 ( 2  -ضبط هدارات  –صيانة محابس  –ترشيحط 
 2أثناا الصيانة أو الةسيل مستمر  

 
 :مساحة المرشح الواحد  -.



 2ث ت ريبا / لتر  0099= طاقة المياه اللنر  
 2مرشح  02= لدد المرشحات اللاملة 

 2ث / لتر  0020=  02÷  0099=  الواحد المرشح تصرف
متر منلل للمتر المرب   012بما يساو  ث ت ريبا / لتر  2= تصرف المتر المرب  من المرشح 

 2من المرشح اط اليوم 
 2 ت ريبا  متر مرب  40=  2÷  0020= مساحة المرشح الواحد 

 2اليوم /2م/.م 229 – 049ملدل الترشيح من :  من النود المصر - 
 2 2:  0إلط        0220: 0الطول من    : اللرض نسبة 

:  0= الطول : نسبة اللرض 2 متر  0= متر ولرض المرشح  8= بهرض أن طول المرشح 
02.. 

 2 2م 48=  0×  8= مساحة المرشح 
متر منلل اط  00422( =  40×  02) ÷  04099= طاقة المتر المرب  من المرشح اط اليوم 

 2اليوم 

 :التصريف التحتط مواصهات ن ام 
 : المواسير المث بة -0
 : المواسير المث بة لشبنة المياه –أ 
 2من مساحة المرشح (  .9299 – 929900) مساحة الث ول من  -
 2قطر الث ل من رب  بوصة إلط نصف بوصة  -
 2درجة  40سم إلسهل للط شنل رجل غرال ب اوية  20إلط  00المسااة بين الث ول من  -
أضولاف مجمووع مسواحة الث وول التوط (  4 – 2) مساحة م ط  المواسير الهرلية تسواو  مون  -

 2 للي ا 
أضلاف مجموع مساحة المواسير الهرلية (  2 – 021) مساحة الماسور  الرئيسية تساو  من  -

 2التط للي ا 
 2جمي  المواسير مضاد  للصدأ وتتحمل الضةط- 
ال اوية والمسااة بين المواسير الهرلية تساو  المسااة بين الث ول تنون منت مة اط ال طر و- 

 2الث ول 
ألسوهل للوط  اويوة ( رجول غورال ) موم اوط شونل متلورج  02 – 120قطر الث ول يتوراوح بوين - 

 2م  الراسم السهلط ل ا° 40: °  9.
 2ضلف ال طر الداخلط للماسور   09طول المواسير الهرلية الت يد لن  - 
 2سم 9.: سم 00المواسير من المسااات بين - 
 : المواسير المث بة لشبنة ال واا –ل 

يتم لمل شبنة منهصلة لل واا اوق شبنة المياه وينون مساحة م ط  الث وول للمواسوير الهرليوة 
بالماسور  الرئيسية والهرليوة   واايساو  مساحة م ط  ماسور  ال واا الرئيسية وسرلة ال

 2ث / م  20الت يد لن 

 : (الهوانط)المصااط  – 2
 
 2مضاد  للصدأ وتتحمل الضةط- 
 %2 020 – 920مساحة المرشح الهلال : نسبة اتحات المث بة المصااط - 

. – M    بلو: 

 2بلو  Mث حتط اليحدث نحر اط / م  920بلو  الت يد لن  M سرلة المياه أسهل المرشح ل  -



 

 : تصميم المواسير المتصلة بالمرشح

 ( 2متر  .متر واللرض  8نل نصف بطول ) بهرض المرشح نصهين 
 0ث لند سورلة / لتر =          نصف ال طر بالبوصة × ال طر بالبوصة = تصرف أ  ماسور  

 2ث / متر 
 : ماسور  المياه من المروقات إلط المرشحات -ا
 9210 – 920) سرلة المياه بمواسير دخول المياه المروقة للمرشوح مون :  من النود المصر  -

تنووون السوورلة خطيووة موون المروقووات للمرشووحات والت يوود لوون ) ث / م  920ث بمتوسووط / م ( 
لمواسير تهتت ندف الشبة أثنواا إنت وال الميواه مون الموروق احتط التحدث دوامات اط هذه  920

 2(للمرشح 
 2ث / لتر  0099= بالمرحلة األولط  اتللمرشح اتتصرف المياه من المروق
ث لنود / لتور  0899=  9.×  09= ينوون تصورا ا " ( 09) مم  0099بهرض قطر الماسور  

 2ث / متر  0سرلة 
 2  مطابق للنودث / متر  9200=  0899÷  0099" = 09سرلة المياه بالخط قطر 

 2سيتم إنشاا خط بنهس ال طر للمرحلة الثانية 
ألنه اط حالة  يادت ا لن الحد المسموح به سويتم تنسوير يتم التدقيق اط سرلة المياه ب ذا الخط  

 2ندف الشبة وصلبة تنون البايو ايلم للط سطح المرشح بالشنل الصحيح 
 : ماسور  المياه المرشحة -ل

 2ث / لتر  0020=  02÷  0099= تصرف المرشح الواحد 
ث / م (  020 – 920) سورلة الميواه بمواسوير الميواه المرشوحة موون :  مون النوود المصور   -    

 2ث / م  0بمتوسط 
ث لند / لتر  08=  1×  04= ينون التصرف " 04بهرض قطر ماسور  المياه المرشحة     

 ث / متر  0سرلة 
 2مطابق للنودث / متر  .920=  08÷  0020" = 04سرلة المياه المرشحة بالخط 

بوصة ومحبس الترشيح  29بلض محطات مياه ينون خط المياه المرشحة قطر يوجد :  ملحو ة
بوصة لذا لند تشةيل هذه المرشحات يجف سطح المرشح من المياه المروقة ويحدث نحر  29

بسطح الرمل تحت ال دارت وتدنط مواصهات المياه المنتجة اط هذه الحالة يتم ترنيل النشة طبة 
طر المناسل الذ  تم حسابة وترنيل هذه الهلنشة بين محبس بوصة أو ال  04ب ا اتحة ب طر 

اله  والترنيل لنل مرشح وهط أس ل طري ة بدال من تةيير  ال هل خاصة المياه المرشحة ووصلة
 2 يح لجمي  المرشحات شخطوط ومحابس التر

 :ماسور  مياه الةسيل وطلمبات الةسيل اللنسط -ج
 2إلوط  020س بضةط من /  2م/  .م(  0. – 29) ملدل مياه الةسيل من : من النود المصر  -

 2بار 
متوور منلوول اوووط  0449=  9.×  48= تصوورف الطلمبووة :  مواصووهات طلمبووة الةسوويل اللنسووط

 2بار  2السالة وضةط 
( للخوط الرئيسوط ) ث / م (  . – 020) سرلة المياه بمواسير الةسيل مون : من النود المصر  -

 2ث /  م 2بمتوسط 
 2متر منلل اط السالة  0449=  9.×  48= تصرف الطلمبة 
 2ث / لتر  499=  20.÷  0449=                   



/ متر  0ث لند سرلة / لتر  12=  0×  02= ينون التصرف " 02بهرض خط الةسيل اللنسط 
 2ث 

 2ث مخالف للنود / متر  020=  12÷  499" = 02سرلة مياه الةسيل بالخط 
/ متر  0ث لند سرلة / لتر  08=  1×  04= ينون التصرف " 04خط الةسيل اللنسط  بهرض
 2ث 

 2ث مخالف للنود / متر  420=  08÷  ..." = 04سرلة مياه الةسيل بالخط 
متر  0ث لند سرلة / لتر  028=  8×  00= ينون التصرف " 00بهرض خط الةسيل اللنسط 

 2ث / 
 2ث مخالف للنود / متر  20.=  028÷  499" = 00سرلة مياه الةسيل بالخط 
متر  0ث لند سرلة / لتر  002=  0×  08= ينون التصرف " 08بهرض خط الةسيل اللنسط 

 2ث / 
 2 مطابق للنودث / متر  220=  002÷  499" = 08سرلة مياه الةسيل بالخط 

 2بوصة  29يمنن إختيار الخط 
 :ماسور  تصريف مياه الةسيل  -د

 2ث / م   020ث بمتوسط  / م (  2 – 0) بمواسير صرف مياه الةسيل من سرلة المياه 
ث لند / لتر  299=  09×  29= ينون التصرف " 29بهرض خط صرف مياه الةسيل اللنسط 

 2ث / متر  0سرلة 
ولنن ا للط الحد  مطابق للنودث / متر  2=  299÷  499" = 29سرلة مياه الةسيل بالخط 

 2" 24ال طر األنبر وهو ويهضل أن يؤخذ األللط 
ث لند / لتر  288=  02×  24= ينون التصرف " 24بهرض خط صرف مياه الةسيل اللنسط 

 2ث / متر  0سرلة 
وهو األاضل اط  مطابق للنودث / متر  024=  288÷  499" = 29سرلة مياه الةسيل بالخط 

 2هذه الحالة 
المياه ايالح    ور طمط وأساخ للط إذا نانت مواسير تصريف مياه الةسيل لم تتحمل صرف 

أثناا الةسيل ترته  مياه الةسيل باألوساخ أللط  هحوائط المرشح بمنسول أللط من ال دارات ألن
 2 ن را لضلف تصريف مياه اغسيل بخط صرف مياه الةسيل للمرشح من ال دارات

 :المرشح ( تصهية ال –تل يم ال) تحضير الماسور   -ه
/ م  220ث بمتوسط / م (  . – 020) سرلة المياه بمواسير الةسيل من : من النود المصر  -

 2ث 
 2ث / لتر  0020=  02÷  0099= تصرف المرشح الواحد 

ث لند سرلة / لتر  2.=  4×  8= ينون التصرف " 8بهرض قطر ماسور  مياه التحضير     
 ث / متر  0

 2مطابق للنودث /  متر 228=  2.÷  0020" = 8سرلة المياه المرشحة بالخط 
 :ماسور  واتحات ال واا بالمرشح وبالورات الةسيل اللنسط  -و

 : مواصهات البالور
 920إلوط  .92س بضوةط مون /  2م/  .م(  10 – 09) ملدل ال وواا مون : من النود المصر  - 

 2ثانية / متر (  20 – 00) بار وسرلة ال واا بالمواسير 
 920متر منلول اوط السوالة وضوةط  2889=  09×  48= تصرف البالور :  مواصهات البالور

 2بار 
 2ث / لتر  899=  20.÷  2889=                                         



ث لند / لتر  8=  2×  4= بوصة ينون تصرا ا  4بهرض ماسور  ال واا الرئيسية من البالور 
 2ث / متر  0سرلة 

 2 ث / لتر  299=  20×  8= ث / متر  20سرلة  لند" 4تصرف خط ال واا 
     ث / متوووور  099=  8÷  899= هووووذا اإلختيووووار غيوووور صووووحيح ألن سوووورلة ال ووووواا ب ووووذا الخووووط 

 2مخالف للنود 
ث / لتور 08=  .×  0= بوصوة ينوون تصورا ا   0بهرض ماسور  ال واا الرئيسية من البالور  

 2ث / متر  0لند سرلة 
 2 ث / لتر  409=  20×  08= ث / متر  20لند سرلة " 0تصرف خط ال واا 

ث مخوالف / متور  4424=  08÷  899= هذا اإلختيار غير صحيح ألن سرلة ال واا ب ذا الخط 
 2للنود 

ث / لتور  2.=  4×  8= بوصوة ينوون تصورا ا   8بهرض ماسور  ال واا الرئيسية من البالور 
 2ث / متر  0لند سرلة 

 2 ث / لتر  899=  20×  2.= ث / متر  20لند سرلة " 8تصرف خط ال واا 
 2 مطابق للنودث / متر  20=  2.÷  899= هذا اإلختيار صحيح ألن سرلة ال واا ب ذا الخط 

 ( 2متر  .متر واللرض  8نل نصف بطول ) المرشح نصهين 
 2.=  4×  8= د متر ينون بنل نصف للمرشح لد 9210م وبلرض 0بهرض البالطات بطول 

 2بالطة 
 2اونية  0299اونية ولدد الهوانط بالنصف الواحد  2499=  48×  09= لدد الهوانط 

اونية وتو ع للط  0.وتؤخذ  ت ريبا اونية 120.=  2.÷  0299= لدد الهوانط اط نل بالطة 
 2ألمد  بنل بالطة  0 صهوف و 1مساحة البالطة ناآلتط 

 2حوامل للبالطات  1= نل نصف لدد الحوامل أسهل البالطات ب
 2مسااات متساوية  8= لدد المسااات بين الحوائط والحوامل 

 2اتحتين = بهرض أن اتحات ال واا بنل مسااة بين الحوامل 
 2اتحة  00=  8×  2= بنل جانل ال واا اتحات لدد 

 2اتحة  2.=  2×  00= إجمالط اتحات ال واا بالمرشح بالنامل 
 04.=  2( 29) × (  4÷  204.( = ) سم  29" ) 8مساحة م ط  ماسور  ال واا الرئيسية 

 2 2سم
لدد الهتحات ÷ مساحة م ط  الماسور  األم = مساحة م ط  اتحة ال واا الواحد  أسهل البالطات 

2 
 2 2سم 028=  2.÷  04.=                                                          

 2 2سم 028=  2(ق ) × (  4÷  204.= ) مساحة م ط  الهتحة 
 (  4÷  204.) ÷  028=   2(ق ) 
 2سم  20.= ق 

 (2بوصة ونصف ) سم  20.يتم إختيار ماسور  تنون قطر الهتحة الداخلية للماسور  
 
 
 
 
 
 
 



 اتن ام التصريف التحتط للمرشح
 :يوجد ثالثة أنواع للتصريف التحتط للمرشحات وهم 

 2بالطات واوانط  -0
2- M    2بلو 
 2المواسير المث بة  -.
 

 : (الهوانط)المصااط بالطات و – 0
 

 2مضاد  للصدأ وتتحمل الضةط- 
 %2 020 – 920مساحة المرشح الهلال : نسبة اتحات المث بة المصااط - 

 ( 2متر  .متر واللرض  8نل نصف بطول ) المرشح نصهين 
 2.=  4×  8= متر ينون بنل نصف للمرشح لدد  9210م وبلرض 0بهرض البالطات بطول 

 2بالطة 
 2اونية  0299اونية ولدد الهوانط بالنصف الواحد  2499=  48×  09= لدد الهوانط 

اونية وتو ع للط  0.اونية ت ريبا وتؤخذ  120.=  2.÷  0299= لدد الهوانط اط نل بالطة 
 2 ألمد  بنل بالطة 0صهوف و 0مساحة البالطة ناآلتط 

 :مرالات اآلتط أثناا إنشاا البالطات ويجل 
 ( 2تؤد  إلط لدم تشةيل جمي  الهوانط ) التوجد اوانط اوق حوامل البالطات  - أ

 
 2اتحات دخول ال واا لةسيل المرشح أسهل البالطات مباشر   -ل
ج ال واا منت م يخربحيث ( ة مو ل) مست يمة بالمستو  األا ط    الهتحاتمتنون جي -ج

 2جمي  الهتحاتمن 
  مساحة م ط  الهتحات لخروج ال واا تساو  مساحة م ط  ماسور  ال واا الرئيسية   -د      

 2من البالور 
 2بالتساو  اتحات ال واا مو لة بالتساو  بين نل نتهين حوامل للبالطات  - ه
 2ينون سطح البالطات أملس وليس به ث ول والخرسانات طب ا للنود المصر  ح 
حتط الينون ال واا بنصف أنبر ) النصهين تنون الهتحات بالنصهين أا ية  اط المرشح - ط

 ( 2من النصف اآلخر 

2 – M   بلو : 

 ( 2سم  0020اللرض  –سم  09الطول  –سم  29اإلرتهاع ) بلو   M األبلاد
نجم أسمنت  499 –رمل  .م 924 – لط اينو  .م 928) يتنون من  .الخرسانة م  

 ( 2بورتالند لاد  
مطببه من أحد ن ايت ا ( م  .) مم بطول نصف المرشح  09مواسير ال واا ب طر 

 2والطرف اآلخر مج   للربط بماسور  تو ي  ال واا 



درجة  40مم رجل غرال إلسهل مائلة ب اوية  09ث ول ال واا للط المواسير الهرلية 
م ط  للط الرأسط ومساحة م ط  الث ول جميل ا بالمرشح الواحد تساو  مساحة 

 2الماسور  األم 
 :حسال ال دارات 

 220بهرض أن ال دارات لنسح مياه الةسيل اللنسط للط جانبط المرشح تنون المسااة لنل هدار 
ألنه أثناا نسح )  ترسل الرواسل للط سطح المرشحتوهذه المسااة التصح اط هذه الحالة س

  (متر  0الت يد لن  باللنار  حتط ال دار مياه الةسيل يجل أن تنون المسااة األا ية لمسار المياه
 : لملالجة هذه الحالة بطري تين ناآلتط

متر وبين ال دار  2إلط  020ترنيل هدارات ملل ة بحيث ينون بين ال دار واآلخر من  - أ
واط هذه الحالة يرالط أثناا الةسيل اللنسط اط محطات نثير  متر  0والحائط الي يد لن 

اليتم اتح محبس صرف مياه الةسيل إال بلد وصول منسول مياه الةسيل لمنسول ال دار 
 2( حتط اليتلف التحبيش للط ال دار ويتلف التثبيت ) الللو  

     
 40سم وبميل  09إلط  9.لمل هدار  نسح مياه الةسيل الخرسانط من أللط بسم  من  -ل

واط هذه الحالة ا ط يتم تشةيل ال واا والمياه ملا واليتم هرول الرمل  درجة للط األا ط
ويتم إي اف البالور ا ط بلد ن ااة المرشح ثم إي اف طلمبة الةسيل اللنسط بلد التخلص 

 2 من ال واا بالمرشح

    
 

 :الهرليةالرئيسية و حسال ال دارات
  : الهرليةال دارات 

سم وينون تصرا ا  9.لرض الواحد  يمنن ترنيل بنل نصف للمرشح ثالثة هدارات ارلية
الجنل الواحد يضخ به نصف تصرف طلمبة مياه الةسيل 2 بنل جنل الرئيسط الصرف ل دار 

 2وال دار الهرلط الواحد يحمل ثلث هذه المياه أثناا الةسيل 
 2متر منلل اط السالة  0449=  9.×  48= مياه الةسيل   تصرف طلمبة

 2سالة /  .م 129= تصرف مياه الةسيل بنصف المرشح 
هدار  مرشح لنل نصف أن بهرض حسال ال دار الرئيسط لصرف مياه الةسيل بنصف المرشح

 : رئيسط منهصل
 



 
Q = 1.77 b h3/2    

    Q:                              ث/  .مال دار   تصرف
  b:                             م( ال دار ) لرض ال نا     
  h:    م         (ال دار ) لمق المياه اط بداية ال نا     

 2ث /  .م 922( =  09×  09) ÷  129= سالة /  .م 129=  الرئيسط نصف المرشح تصرف ال دار

 متر  .92= لرض ال دار من الداخل بهرض  
 يمنن حسال إرتهاع ال دار 

 = 1.77 × 0.3 ×  h3/2 0.2   
h = ( 0.377 )2÷3 = 0.52 cm . 

 2سم  55سم وإرتهاع  30يؤخذ ال دار الرئيسط بنصف المرشح بلرض داخلط 
 % 2 2بهرض أن الميل % 2  . – 2ميل ال دار اط إتجاه سريان المياه من 

بهرض لنل ال دارات الهرلية تصرف للط  حسال ال دار الرئيسط لصرف مياه الةسيل للمرشح
 :ال دار الرئيسط 

 
 2ث /  .م 924( =  09×  09) ÷  0449= سالة /  .م 0449=  الرئيسط تصرف ال دار

 متر  920= بهرض لرض ال دار من الداخل  
 يمنن حسال إرتهاع ال دار 

 = 1.77 × 0.6 ×  h3/2 0.4   
h = ( 0.377 )2÷3 = 0.52 cm . 

 2سم  55سم وإرتهاع  09مرشح بلرض داخلط لليؤخذ ال دار الرئيسط 
 % 2 2بهرض أن الميل % 2  . – 2ميل ال دار اط إتجاه سريان المياه من 

 
 :حسال ال دار الهرلط لصرف مياه الةسيل بنصف المرشح 

 0لن  هدار ارلط مللق أو خرسانط بحيث يح ق أن بين ال دار والحائط الت يد .يتم ترنيل لدد 
 2متر  2إلط  020متر وين ال دار واآلخر من 

 ة الساب ةبنهس الطري 
 2ث /  .م .92= تصرف مياه الةسيل اللنسط بنصف ال دار 

 2ث /  .م 920=  .÷  .92=  الواحد تصرف ال دار الهرلط
 2متر  922= بهرض لرض ال دار من الداخل 

 يمنن حسال إرتهاع ال دار 
 = 1.77 × 0.2 ×  h3/2 920 

h = ( 0.282 )2÷3 = 0.43 cm . 
  هدارات .للدد سم  45سم وإرتهاع  20يؤخذ ال دار الهرلط بنصف المرشح بلرض داخلط 

 2 ارلية
هذه المسااة ) سم  9.يجل أن تنون المسااة من أسهل ال دار الم ابل لسطح الرمل الت ل لن 

 9210أللط ال دار حتط سطح الرمل من المسااة من ( 2 تسمح بتمدد الرمل أثناا الةسيل اللنسط 
 2متر  0إلط 

إذا نانت ال دارات لم تتحمل صرف المياه ايالح    ور طمط وأساخ للط حوائط المرشح 
 2بمنسول أللط من ال دارات ألن أثناا الةسيل ترته  مياه الةسيل باألوساخ أللط من ال دارات 



 :المواسير المث بة   – .

 

 : لشبنة المياه المواسير المث بة ( 0)
 2من مساحة المرشح (  .9299 – 929900) مساحة الث ول من  -
 2بوصة  نصفبوصة إلط  رب قطر الث ل من  -
 2درجة  40سم إلسهل للط شنل رجل غرال ب اوية  20إلط  00المسااة بين الث ول من  -
 2 أضلاف مجموع مساحة الث ول التط للي ا (  4 – 2) مساحة م ط  المواسير الهرلية تساو  من  -
 2أضلاف مجموع مساحة المواسير الهرلية التط للي ا (  2 – 021) مساحة الماسور  الرئيسية تساو  من  -
 2مضاد  للصدأ وتتحمل الضةطجمي  المواسير - 
 2المسااة بين الث ول الث ول تنون منت مة اط ال طر وال اوية والمسااة بين المواسير الهرلية تساو  - 
مو  ° 40: °  9.ألسوهل للوط  اويوة ( رجل غرال ) مم اط شنل متلرج  12 إلط 120قطر الث ل يتراوح بين - 

 2الراسم السهلط ل ا
 2الداخلط للماسور   ضلف ال طر 09الت يد لن  الهرلية المواسيرطول  - 
 2سم 9.: سم 00المسااات بين المواسير من - 

 : لشبنة ال واا مث بةالمواسير ال ( 2)
يتم لمل شبنة منهصلة لل واا اوق شبنة المياه وينون مساحة م طو  الث وول للمواسوير الهرليوة يسواو  مسواحة 

 2ث / م  20م ط  ماسور  ال واا الرئيسية وسرلة ال واا بالماسور  الرئيسية والهرلية الت يد لن 

 :الحل 
 : المواسير المث بة لشبنة المياه ( 0)

 2 2م 48=  0×  8= متر بمساحة  0متر ولرض  8المرشح بطول 
 2 2مس 489999=  099×  099×  48= مساحة سطح المرشح 

 2 92992بمتوسط  من مساحة المرشح(  .9299 – 929900) مساحة الث ول من :  من النود المصر  -
 2 2سم 009=  92992×  489999=  الث ولم ط  مساحة 

 2سم  022إلط  921قطر الث ل من :  من النود المصر  -
 2سم 0بهرض اطر الث ل 

 2 2سم 92180=  2( 0) × (  4÷  204.= ) مساحة م ط  الث ل 
 2مساحة الث ل الواحد ÷ مساحة الث ول = لدد الث ول إجمالط 

 2ث ل  0222=  92180÷  009=                       
 2درجة  40سم إلسهل للط شنل رجل غرال ب اوية  20إلط  00المسااة بين الث ول من :  من النود المصر  -

 2سم  29سم  والمسااة بين المواسير الهرلية  29بهرض المسااة بين الث ول 
 2ماسور  ارلية بالمتر  0سم يصبح  29متر والمواسير الهرلية نل  8= طول الماسور  الرئيسية للمياه 

 2ماسور  ارلية  89يسار بإجمالط  49يمين ولدد  49=  0×  8= الهرلية لدد المواسير 
 2سم  09بهرض قطر الماسور  الرئيسية للمياه بمنتصف المرشح ب طر 

 2سم  219=  2÷ (  09 – 099= ) متر طول الماسور  الهرلية  0= لرض المرشح 
 2 ث ل 00=  89÷  0222= اسير لدد المو÷  الث وللدد = بالماسور  الهرلية الواحد   الث وللدد 

 2سم  08=  00÷  219= ث ول بالماسور  الهرلية لدد ÷ طول الماسور  الهرلية =  الث ولالمااة بين 
 2هذا اإلختيار غير صحيح ألن المسااة بين الث ول التساو  المسااة بين المواسير الهرلية 

بين الث ول يلنط ت ليل لدد الث ول ل ياد  المسااة بين سيتم إلاد  اإلختيار مر  أخر  والمطلول  ياد  المسااة 
 2الث ول 

 2مم  09مم بدال من  00= بهرض قطر الث ل 
 2 2سم 9200=  2( 020) × (  4÷  204.) = مساحة م ط  الث ل 

 2ث ل  0909=  9200÷  009= لدد الث ول إجمالط 
 2ث ل  02=  89÷  0909= لدد الث ول بالماسور  الهرلية 

 2سم  2220=  02÷  219= المسااة بين الث ول بالماسور  الهرلية 



بلد حسال قطر يتم إلاد  اإلختيار مر  أخر  وهذه المسااة بين الث ول أنبر من المسااة بين المواسير الهرلية و
 2المواسير الهرلية وقطر الماسور  األم 

أضولاف مجمووع مسواحة الث وول (  4 – 2) ن مساحة م ط  المواسير الهرليوة تسواو  مو:  من النود المصر  -
 2 أضلاف  .التط للي ا بمتوسط 

 2 2سم 0024=  02×  9200= إجمالط مساحة م ط  الث ول التط للط الماسور  الهرلية 
 2 2سم 422.=  .×  0024= مساحة م ط  الماسور  الهرلية 

 2 2سم 422.=  2ط نق
 2سم  .2.= نق 

 2مم  10يتم إختيار الماسور  الهرلية ب طر 2 سم ت ريبا  020= ال طر الداخلط للماسور  الهرلية 
 2الداخلط للماسور   ضلف ال طر 09الت يد لن  الهرلية المواسيرطول :  من النود المصر  -

 2سم  429=  1×  09= ضلف ال طر  09لية الي يد لن طول الماسور  الهر
 2سم مناسل  219الهرلية طول الماسور  

 : الماسور  الرئيسية
أضولاف مجمووع مسواحة المواسوير (  2 – 021) مساحة الماسوور  الرئيسوية تسواو  مون :  من النود المصر  -

 2ضلف  028الهرلية التط للي ا بمتوسط 
 2 2سم 21.0=  89×  422.= إجمالط مساحة جمي  المواسير الهرلية 

 2 2سم 4020=  028×  21.0= مساحة م ط  الماسور  الرئيسية 
 2 2سم 4020=  2ط نق
  2سم ت ريبا  89=  ينون ال طر2 سم  020.= نق 

 2مم  899= قطر الماسور  الرئيسية للمياه 
 2سم  209=  2÷ (  89 – 099= ) بذل  يصبح طول الماسور  الهرلية الواحد  

 2سم  2020=  02÷  209= الماسور  الهرلية المسااة بين الث ول للط 
 2سم 0ارق المسااة بين الث ول والمسااة بين المواسير الهرلية اليتلد  

 2مم  00مم بدال من  0920= بهرض قطر الث ل يمنن إلاد  الحسال 
 2 2سم 92800=  2( 0290) × (  4÷  204.) = مساحة م ط  الث ل 
 2ث ل  0090=  92800÷  009= إجمالط لدد الث ول 

 2ت ريباث ل  .0=  89÷  0090= لدد الث ول بالماسور  الهرلية 
 2سم  29=  .0÷  209= المسااة بين الث ول بالماسور  الهرلية 

  2ساو  المسااة بين المواسير الهرلية ت المسااة بين الث ولوب ذا ننون قد ح  نا 
اط إتجاه سير المياه %  .إلط %  2والماسور  الرئيسية من ميل المواسير الهرلية يرالط أثناا الترنيل ينون 

 2ب ا 

     

 



 : لشبنة ال واا المواسير المث بة ( 2)
يتم لمل شبنة منهصلة لل واا اوق شبنة المياه وينون مساحة م طو  الث وول للمواسوير الهرليوة يسواو  مسواحة 

 2ث / م  20الرئيسية والهرلية الت يد لن م ط  ماسور  ال واا الرئيسية وسرلة ال واا بالماسور  
بووار وسوورلة  920إلووط  .92س بضووةط موون /  2م/  .م(  10 – 09) ملوودل ال ووواا موون : موون النووود المصوور  -

 2ثانية / متر (  20 – 00) ال واا بالمواسير 
 2بار  920متر منلل اط السالة وضةط  2889=  09×  48= تصرف البالور 

 2ث / لتر  899=  20.÷  2889=                                         
 2 بوصة   8 ماسور  ال واا الرئيسية من البالور تم إختيار

 2 ث / لتر  899=  20×  2.= ث / متر  20لند سرلة " 8تصرف خط ال واا 
 2 مطابق للنودث / متر  20=  2.÷  899= هذا اإلختيار صحيح ألن سرلة ال واا ب ذا الخط 

 09ترنيل خط ال واا اوق الخط الريئسط للمياه سينول بين المواسير الهرلية لل واا وقاع المرشوح حووالط لند 
سم مما يجلل الةسيل غير جيد مست بال ولنن يمنن ت سيم خط ال واا الرئيسوط لخطوين اورليين داخول المرشوح 

  وبجوووار الحووائط بيحيووث تنووون وتنووون الماسووورتين الهوورليتين لل ووواا اوووق المواسووير الهرليووة للميوواه مباشوور
 2اتحات المواسير الهرلية لل واا ب ا من جانل واحد 

 " 02إلط ارلين قطر الواحد  الماسور  الرئيسية لل واا ت سم
 2ث / لتر  409=  20×  08= ث / متر  20لند سرلة " 0تصرف خط ال واا 

 2ث / لتر  499= نمية ال واا المخصصة لنصف المرشح 
 2 مطابق للنودث /م  2222=  08÷  499" = 0سرلة ال واا بالخط 

 ( 2متر  .متر واللرض  8نل نصف بطول ) المرشح نصهين 
 2 2سم 011=  2( 00) × (  4÷  204.) = سم  00ب طر " 0مساحة م ط  الماسور  
 49لدد المواسير الهرلية سم  29= مم والمسااة بين المواسير الهرلية لل واا  .= بهرض قطر ث ل ال واا 

 2ماسور  
 2 2سم 92910=  2( .92) × (  4÷  204.) = مساحة م ط  الث ل 

مم ومطببة من طرف ومج    للجمي  م   09سم ب طر خارجط  289حوالط طول الماسور  الهرلية لل واا 
 " 02ماسور  ال واا 

 2ث ل  2402=  92910÷  011= لدد ث ول ال واا بنصف المرشح 
 2ث ل  02=  49÷  2402= الث ول بالماسور  الهرلية الواحد   لدد

 2سم وهذه المسااة صةير  يتم مضالة المسااة  420=  02÷  289= المسااة بين ث ول ال واا 
 49سم لدد المواسير الهرلية  29= مم والمسااة بين المواسير الهرلية لل واا  4= بهرض قطر ث ل ال واا 

 2ماسور  
 2 2سم 920200=  2( 924) × (  4÷  204.) = الث ل مساحة م ط  

 2ث ل  0490=  920200÷  011= لدد ث ول ال واا بنصف المرشح 
 2ث ل  0.=  49÷  0490= لدد الث ول بالماسور  الهرلية الواحد  

 2سم  8=  0.÷  289= المسااة بين ث ول ال واا 

 



 :المرشح يجل مرالات اآلتط أثناا وض  الوسط الترشيحط اط 
 2سم  00 إرتهاع الي ل لنأن ينون ال لط الم اس النبير اوق الراسم الللو  لمواسير ال واا الهرلية ب -0
 40من )  سم من أللط الراسم الللو  لماسور  ال واا الهرلية 9.رج الي ل لن دأن ينون سم  ال لط المت -2

 2سم (  09إلط 
سم وحتط قاع المرشح وهو المحيط أيضا  00 ا بإرتهاع الي ل لن نل ال لط أسهل ماسور  ال واا وألال من -.

 ( 2مم  49إلط  29من ) بمواسير المياه من ال طر النبير 
 2نل مشانل محطات الترشيح المباشر بسبل لدم اإلختيار الصحيح للوسط الترشيحط 

 % 2 2ال بطري ة مبسطة نسبة اإلنحراف ب ا الت يد لن ساط هذه األمثلة تم الح

 أمثلة توضيحية لبعض المشكالت
 : كمثال فقط لتوضيح سرعة المياه فى األوساط المختلفة  معامل النفاذية لبعض أنواع من التربة

 
 م نوع ومكونات التربة يوم/ معامل النفاذية بالمتر  ساعة/ معامل النفاذية بالسنتيمتر 

1.111111142 – 1.142 11
 -8 

 -
 
 1.11

 
 1 تربة طينية عميقة

 2 تربة طينية سطحية 1.2  – 1.11 1.833 – 1.142

 3 تربة طفلية سطحية 1 - 1.1 4.2 – 1.42

 4 تربة رملية ناعمة مثل المرشحات البطيئة 51 - 21 - 4.2

 5 تربة من الرمل المتوسط 21 - 5 84 - 21

 6 تربة من الرمل الخشن 111 - 21 421 - 84

 7 طينية رملية زلطيةتربة  1.1 – 1.111 1.42 – 1.1142

 8 تربة رملية زلطية 111 - 5 421 - 21

 9 تربة زلطية 1111 - 111 4211 - 421

 

 (  فى الساعة من سطح الرمل 2م/  3م 8ترشيح ) ساعة / متر  8= الوسط الترشيحى  أعلىمتوسط  سرعة المياه 

 .سرعة = الزمن ÷ وهى تمثل مسافة 

 .ث / سم  2.2=  61×  61÷  8111= ساعة / م  8

 .من الجدول أعاله وهى تمثل تقريبا تربة رملية زلطية 

وتؤثر على نوعية المياه  زلطأما إذا تكون طين على سطح المرشح فسيحدث به إنكماش وشقوق تصل حتى سطح ال

 :كما ستقل سرعة الترشيح بمقارنة اآلتى . 

يعنى تقل كمية المياه بشكل غير عادى وتكثر (  111:   1.1( = ) تربة رملية زلطية : تربة طينية رملية زلطية ) 

الشكاوى من قلة المياه رغم تشغيل نفس العدد من الطلمبات وإستهالك كمية مياه كبيرة أثناء الغسيل العكسى 

 . للمرشحات 

أضعاف من الطبيعى وستكون المياه مروقة فقط  11لترشيح أعلى أما إذا كان الوسط الترشيحى زلط فقط سيتم ا

 .ومتدنية المواصفاتوليست مرشحة 

 : تكون فقاعات الهواء بالوسط الترشيحى أثناء التشغيل

إلى  1يتم التشغيل اآلمن للمرشحات عندما يكون منسوب سطح المياه أعلى من منسوب سطح الرمل بحوالى من 

متر ولكن عندما يتم  1.5ن ع اليقليجب أن يكون منسوب سطح المياه أثناء الترشيح متر أثناء الترشيح و 1.5

تشغيل عدد من المرشحات بتصريف أعلى من تصرف المياه المروقة الداخلة للمرشحات يحدث هبوط سطح المياه 

افة تماما فى متر ويزيد أحيانا عن ذلك بأن توجد مناطق على سطح المرشح ج(  1.25 – 1.4) فوق المرشحات من 

هذه الحالة تزيد قابلية إنحالل الغازات الذائبة فى المياه وتراكمها فى المسام للوسط الترشيحى وتتسبب فى إعاقة 

المياه وضعف تصرف المرشح وكثرة الغسيل العكسى وتهدير كمية كبيرة من المياه المرشحة ويزيد من هذه 

نحالل الغازات الذائبة أسرع لذا فى محافظات الصعيد يجب اإللتزام الظاهرة زيادة درجة حرارة المياه التى تعجل بإ

متر فوق الوسط الترشيحى وإذا قل يتم إيقاف مرشح أو إثنين من المرشحات العاملة أو  1بمنسوب المياه اليقل عن 

ن إطحالب لضا بسبب األكسجبن المنطلق من اأكثر وفى هذه الحالة سترتفع المياه فوق سطح المرشحات العاملة وأي

 . بسبب عملية البناء الضوئى وجدت داخل الوسط الترشحى



أما فى مرشحات الضغط فلن تحدث هذه الظاهرة ولكن عندما يتم دخول هواء مع المياه من طلمبات تشغيل 

نسبة عالية ويالحظ هذا عند تشغيل مرشحات الضغط وجود بالمرشحات فتحدث هذه الظاهرة ويقل تصرف الفالتر 

كل فترات قليلة أثناء التشغيل يتم تفريغة من المحبس نصف بوصة العلوى فى المرشح ويجب معالجة  جمعمت هواء

 .هذه الظاهرة بصيانة الطلمبات 

 :تشنيل نرات الطين بالمرشح 
عندما يكون الغسيل العكسى غير كافى للمرشح أو غير صحيح فإن ذلك يسمح ببقاء الرواسب ملتصقة بحبات الرمل 

 :مم أو أكثر وتتواجد هذه الكريات بسبب اآلتى  5 – 2الكريات يصل قطرها من وهذه 

 : سطح المرشح دليل على ترسيبات األوساخ فوق سطح الرمال أثناء الغسيل بسبب على -1

أثناء إجراء الغسيل العكسى للمرشح وعند تشغيل طلمبات الغسيل العكسى يوقف الهواء رغم إستمرار تشغيل  -ا

ى كل المرشح أو جزء منه المنطقة الميته من الهواء يظهر على سطح المياه فوم وهى أكثر المناطق التى البالور ف

 . وتترسب على المناطق الميتة الرواسب عليها طمى

كمية الهواء من البالور غير كافية وغالبا ما تكون بسبب عدم صيانة فلتر الهواء للبالور إختيار قطر خط  -ب

 .أو تسريب مستمر من صمام األمان الميكانيكى أو تسيريب بخطوط الهواء القديم منها  الهواء غير مناسب

 ( .ليس أفقى ) منسوب هدارات المياه غير مضبوط  -ج

 .طاقة طلمبة الغسيل العكسى غير مناسبة أو تدنى كفائتها  -د

 (لحية ألسفل المرشح قد تؤدى إلى تسرب الكائنات ا: ) تكون كريات الطين فى عمق الرمل بالمرشح  -2

 سم فوق سطح الرمل قبل تشغيل البالور إلجراء عملية الغسيل 21 – 11عدم اإللتزام بضبط منسوب المياه من  -ا

 .للمرشح  العكسى

 .دقائق  3تشغيل البالور فقط فى بداية الغسيل لمدة زمنية أكثر من  -ب

تسرب األوساخ داخل الوسط الترشيحى وبعمق محبس الترشيح أو محبس التحضير اليحكم الغلق يؤدى إلى  -ج

على كمية التسريب للمحبس خالل فترة تشغيل البالور فقط وقبل  عمق تغلغل األوساخ بالوسط الترشيحى يتوقف

 .تشغيل طلمبات الغسيل العكسى 

 

 

 : الجدول اآلتى يبين المواد الكيميائية المستخدمة فى الغسيل العكسى وإجراءات الغسيل الصحيحة

 

 المواد الكيميائية من المرشح 2م/ الكمية كجم  فترة المكث بالساعة

 حمض الكبريتيك 1.45 4

 الصودا الكاوية 5 أيام 3يوم إلى  2من 

 الكلور 51 يومين

 

 تأثير تداخل الوسط الترشيحط
 (الرمل وال لط ) 

/  .م 012اط اليوم تؤخذ بمتوسط  2م/  .م 229إلط  049ذنرنا ساب ا أن تصرف المتر المرب  من المرشح من 
 2ت ريبا اط اليوم  2م/  .م 8ث أ  / لتر  2= من المرشح  2اط اليوم أ  أن تصرف م 2م

المياه أللط طب ة من المياه أ  أن سرلة  .م 8بملنط آخر أن المتر المرب  من سطح الرمل سوف يمر منه 
 2متر اط السالة  8الرمل 

 2ث / مم  2222( =  09×  09) ÷ مم  8999= سرلة هبوط المياه اوق المرشح  أللط طب ة الرمل 
مساحة × ( ث / سم ) سرلة المياه خالل الرمل = ث /  .سم 2999= ث / لتر  2= من المرشح  2تصرف م

 ( 2 2سم) الهراغات للمتر المرب  لسطح الرمل 
 2 2سم 09999=  099×  099= مساحة المتر المرب  

 2 .م/ نجم  0099= ولنن و ن المتر المنلل للرمل  .م/ نجم  2099= النثااة النولية لحبيبات للرمل 
 2 .م/ نجم  0999=  0099 – 2099= الهرق بين الث ل النولط وو ن الرمل 

 2يمثل هذا الهرق بحجم الهراغات اط الرمل 



 % 2  8.=  2099÷  0999= نسبة بين حجم منونات الرمل وحجم الهراغات وتنون ال
 % 2 9.من سطح الرمل بمتوسط ( %  49 – 29) مساحة الهراغات للمتر المرب  لسطح الرمل من 

 2 2سم 999.=  .92×  09999( =  2سم) مساحة الهراغات للمتر المرب  لسطح الرمل 
 2المساحة × السرلة = التصرف 
 2  999.× ( ث / سم ) سرلة المياه خالل اراغات الرمل =  2999

 ث / سم  9201=  999.÷  2999( = ث / سم ) سرلة المياه خالل اراغات الرمل 
 2سالة / م  24202= سالة / سم  2402=  09×  4922= دقي ة / سم  4922=  09×  9201= 

 2سالة / متر (  19 – 4) سرلات المياه خالل رمل المرشحات من 
مساحة الهراغات لسطح الرمل تسمح بمرور المياه بحرنة  ج اجية من السطح إلط أسهل بهلل الجاذبية وت يد 

( متر مياه  09= بار  0) هذه السرلة ب ياد  إرتهاع لامود المياه اوق سطح الرمل مثل مرشحات الضةط 
من ( %  49 – 29) ة الهراغات من واتحات الرمل تنون نثير  ولنن ا صةير  جدا أما ال لط اتنون أيضا مساح

 09سطح ال لط ولنن هذه الهتحات تنون نبير  نسيبا مما ت يد سرلة المياه اط ال لط أنبر من الرمل بحوالط 
 2أضلاف ت ريبا 

مساحة الهتحات بين حبيبات ال لط تنون نبير  نلما نان م اس ال لط نبير وتنون صةير  نسبيا نلما نانت م اسات 
م  الللم أن إجمالط الهراغات تناد تنون متساوية اط المتر المرب  لنل من الرمل وجمي  م اسات  ال لط صةير

   ينون اواقد اإلحتنا  صةيرنبير نانتتصرف ال لط ينون أضلاف الرمل بسبل أن الهتحات نلما 2  ت ريبا ال لط
اط حالة لدم ضبط تدرج ال لط وتداخل الرمل اط الهراغات بين ال لط ي ل التصرف 2 وينون التصرف أللط 

من سطح المرشح أ  أن بنسبة إنتاج % (  9.)  التط بين حبيبات ال لط للمرشح ألن الرمل اط الهراغات
 2ا ط من سطح المرشح  % 9.من الطاقة التصميمية ألن سطح الرمل أصبح %  9.المرشح من المياه تنون 

 : أسبال تداخل الوسط الترشيحط للمرشح

 2(تلبة المرشح بالوسط الترشيحط ) لدم اإللت ام بهصل نل م اس من م اسات الوسط الترشيحط أثناا الشحن  -0
( نصف لالط ونصف أقل منه ) سطح المياه بالصهين غير مستو  منسول المرشح النصهين أثناا التشةيل و -2

ةيل ال واا أثناا الةسيل اللنسط ينون أنثر من المطلول اط النصف المنخهض وقليل جدا ويناد ينون لند تش
منلدم بالنصف المرته  اط هذه الحالة ي  ر ال لط للط سطح المرشح ويتداخل الرمل بال لط وي ل تصرف 

مم ا ط  0بير بم اس أنبر من المرشح جدا واط حالة اإلم بلو  ي رل الرمل م  المياه المرشحة ويب ط ال لط الن
 2وتتدنط مواصهات المياه المنتجة 

لدم إنت ام تو ي  ال واا بالمرشح أثناا الةسيل اللنسط يحدث نهس الليول بالبند السابق لالو  للط أن  -.
 اطا الذ  به ال واا تنت ل إلط الج ا الذ  ليس به هواا أو ضليف ال واا ويحدث ضلف  بالجواألوساخ اللنار  

 2تصرف المرشح و ياد  المحتو  الطينط بالوسط الترشيحط 
أثناا الةسيل اللنسط بال واا ا ط ينون ال واا منت م ولنن لند دخول المياه ي ل جدا ال واا بالمرشح ويمنن  -4

به أن ينلدم ال واا من المرشح بالنامل أو ج ا منه وي  ر اوم للط اوق مياه الةسيل للط الج ا المنلدم ال واا 
 2  اط هذا المرشح ي  ر الطين للط سطح المرشح وي ل التصرف جدا 2 أو ضةيف ال واا به 

 

     
من الطاقة %  9.الصور الساب ة  لط م اس واحد ا ط ورمل تم شحن المرشح سيحدث تداخل وتنون اإلنتاجية 

 2التصميمية للمرشح 
 
 
 
 
 



 ( :إرتهاع  –م اس ) نيهية إختيار أاضل وسط ترشيحط للمرشحات 
 

م اس ) هذا السؤال لد  نثير من الم ندسين والنميائيين بالمحطات وأنا الأجد أاضل من تحديد الوسط الترشيحط 
ذات األقطار أنبر لشرنة ناليجان اط جدول مشحات الضةط للهالتر النبير  ( إرتهاع ال لط والرمل  –ال لط والرمل 

 2بوصة  84من 

 : م اس ال لط المتدرج

  :من أسهل إلط أللط ناآلتط أاضل م اس لل لط 
سم وينون هذا اإلرتهاع محسول  29سم والي يد لن  00مم بإرتهاع الي ل لن  49مم إلط  20 لط ب طر من  -0

 2من أللط ث ول خروج ال واا أثناا الةسيل اللنس 
 2مم بنهس المواصهات الساب ة  0.مم إلط  29يمنن أيضا أن ينون الم اس من 

 2سم  00سم والي يد لن  09مم بإرتهاع الي ل لن  08مم إلط  09 لط ب طر من  -2
 2سم  00سم والي يد لن  09مم بإرتهاع الي ل لن  0مم إلط  0 لط ب طر من  -.
 2سم  00سم والي يد لن  09مم بإرتهاع الي ل لن  .مم إلط  2 لط ب طر من  -4

سم حتط اليتمدد ال لط  9.سم والي ل هذا اإلرتهاع لن  09إلط سم  40ليصبح إجمالط إرتهاع ال لط المتدرج من 
 2أثناا الةسيل اللنسط ويتداخل الوسط الترشيحط وي ل تصرف المرشح 

اط المرشحات ذات المواسير المث بة يجل أن يتم حسال ال لط المتدج من أللط الراسم الللو  لمواسير ال واا 
ا و من ال لط الم اس النبير وغير محسول من ال لط المتدرج بملنط أما أسهل مواسير ال واا حتط قاع المرشح 

سم اوق الراسم اللو   09سم حت  40آخر ينون إرتهاع ال لط المتدرج من أنبر م اس حتط أصةر م اس من 
يؤد  د لل واا أثناا الةسيل اللنسط وللدم تمدد ال لط أثناا لةسيل األمر الذ  يلمواسير ال واا ذل  للتو ي  الج

 2  وهرول الوسط الترشيحط بالمرشح إلط إنحناا المواسير و  ور مناطق ميتة

 : الرملم اس 

مووم  024 – 928قطوور حبيبووات الرموول وسووم  09والت وول لوون سووم  099 – 89سووم  طب ووة الرموول تتووراوح موون 
 02092 – 02.0وملامل انت ام 

اإلنت ام يساو  واحد صحيح هذا يلنط أن الرمل ب طر ألنه اط حالة ملامل م م جدا ملامل اإلنت ام :   ملحو ة 
 2واحد وهذا يحدث بالصداة البحتة واط لذه الحالة سيمر من الرمل جمي  النائنات الحية وهذا الوسط اليصلح 

 

 إلداد                    
 لواا م ندس           
 لمحمد لبدالوهال خلي


